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Próbna iluminacja barczewskiej wieży ciśnień
W trakcie trwania XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy wsparciu Burmistrza
Barczewa - pana Lecha Nitkowskiego, nasza firma wykonała próbną iluminację zabytkowej
barczewskiej wieży ciśnień z 1907 roku . Obiekt wieży znajdującej się na terenie Barczewa góruje
nad miastem i jest widoczny praktycznie z każdego punktu miasta , dodatkowy walor usytuowania to
doskonała widoczność z drogi nr.16 .
Celem naszej inicjatywy którą było próbne ziluminowanie wieży jest wskazanie możliwości
wykorzystania obiektu jako swoistej wizytówki miasta , w budowli tej „drzemie” ogromny potencjał
który można „przekuć”w spektakularny sukces promocyjny Barczewa .
Nasza firma była już obecna w Barczewie parokrotnie miedzy innymi podczas
X Międzynarodowego Konkursu Muzyki Chóralnej , wykonaliśmy wówczas iluminację Urzędu
Miasta , Kościoła i kamienic barczewskiego rynku .
Zachęcamy Państwa do obejrzenia załączonych zdjęć z iluminacji , odwiedzenia naszej strony
internetowej – www.lutmaxx.tak.pl .
Piotr Lutarewicz

Podsumowanie roku pracy radnych

9 grudnia w Łęgajnach, nieustalony jeszcze
sprawca ukradł brony rolnicze i pług do
odśnieżania. Sprzęt poszkodowanego właściciela pozostawiony był w polu. Trwa śledztwo
celem wykrycia złodzieja.
13 grudnia z podwórka jednego z gospodarstw rolnych w Krupolinach skradziono
przyczepę rolniczą. Trwają czynności operacyjne, w celu wykrycia złodzieja.
18 grudnia w Barczewku, nieustalony
dotychczas sprawca, włamał się do garażu i ukradł rower marki Giant City. Sprawa w toku.
24 grudnia w Ruszajnach, nieznany
sprawca zerwał kłódkę i włamał się do pomieszczenia gospodarczego. Ukradł kosiarkę i kosę
spalinową.
26 grudnia w Barczewku, ustalony już
sprawca, ukradł samochód marki Daewoo
Matiz. Równocześnie ukradł radioodtwarzacz
z garażowanego obok Mercedesa. Złodziej,
jadąc ukradzionym autem, miał kolizję w miejscowości Dywity. Oprócz kradzieży policja
postawiła mu zarzut prowadzenia pojazdów pod
wpływem alkoholu. Sprawcę zatrzymano, a samochód wrócił do właściciela.
27 grudnia w miejscowości Ramsowo,
nieznany sprawca, po uprzednim wyrwaniu
kłódki na korku wlewowym do zbiornika paliw,
ukradł z niego około 700 litrów oleju
napędowego. Trwają policyjne czynności
w celu ustalenia sprawcy kradzieży.
31 grudnia nietrzeźwy kierowca urządził
sobie przejażdżkę po ulicach Barczewa.
W grudniu policja zatrzymała 9 dowodów
rejestracyjnych pojazdów samochodowych,
zatrzymała 4 osoby poszukiwane do odbycia
kary pozbawienia wolności. Ogólnie miesiąc
grudzień był dla naszej policji spokojny.
O wiele więcej pracy mieli nasi policjanci
w nadzorowanej przez barczewski komisariat
gminie Purda.
Redakcja

Minął rok pracy Rady Miejskiej w Barczewie. Obowiązkiem i dobrym zwyczajem powinno być przedstawienie wyborcom
sprawozdania z tego co radni w tym czasie zrobili.
W związku z tym radni Zbigniew Chlubicki i Edward Macjejewski na spotkaniach z mieszkańcami przedstawili zarówno
dotychczasowe jak i planowane działania na rzecz mieszkańców Bogdan, Kaplityn, Nikielkowa i Wójtowa, a także całej gminy.
W czasie spotkań mieszkańcy zgłosili kolejne istotne dla gminy sprawy, które będą przedmiotem prac rady w bieżącym roku.
Dziękujemy Państwu za udział w spotkaniach.
Zbigniew Chlubicki
Edward Maciejewski
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zdj. okładka - Zbigniew Kozłowski

Z Urzędu Miejskiego w Barczewie

Nowe inwestycje na 2012 rok
Z końcem 2011 roku Urząd Miejski w
Barczewie zakończył budowę dwóch
kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik
2012 w Barczewie i Łęgajnach. Obydwa obiekty
były dofinansowane ze środków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze
środków budżetu Państwa. Dodatkowo Urząd
Miejski w Barczewie pozyskał środki finansowe
na kompleks sportowy w Łęgajnach w ramach
działania 413 „Wdrażania Lokalnych Strategii
Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i Rozwój wsi PROW na lata
2007-2013”. Na obydwu obiektach sportowych
zostanie zatrudniony trener środowiskowy
dbający o prawidłowe wykorzystanie obiektu,
zgodne z jego przeznaczeniem. Nowo
wybudowane boiska sportowe będą miejscami
ogólnodostępnymi, a korzystanie z nich będzie

bezpłatne.
Prace budowlane zakończono również na
obszarze wschodniej części Starego Miasta
Barczewa. Obecnie Urząd Miejski w Barczewie
pracuje nad przygotowaniem dokumentów
niezbędnych do rozliczenia dofinansowania
przedmiotowej inwestycji z Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na
lata 2007-2013 w ramach działania 4.2
Rewitalizacja Miast.
Z końcem roku 2011 został rozstrzygnięty
przetarg na dostawę wyposażenia świetlic w
miejscowościach Jedzbark, Nikielkowo
i Ruszajny. Przedmiotowe świetlice będą
wyposażone w sprzęt AGD i RTV, meble takie
jak stoły krzesła i aneksy kuchenne, a także w
materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Projekt ten jest dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Akt wandalizmu
Pod czujnym okiem kamery!
Do przykrego w skutkach aktu wandalizmu
doszło w dniu 4 stycznia 2012 r. przy Placu
Ratuszowym. Ok. godziny 18:30 dwóch
młodych mieszkańców Barczewa (15 i 17 lat)
skutecznie uszkodziło Publiczny Punkt Dostępu
do Internetu (tzw. PIAP), założony przy Ratuszu
przez Samorząd Warmii i Mazur, przy
współudziale Gminy Barczewo. Urządzenie to
zostało zainstalowane dla mieszkańców
Barczewa i jest jednym z 12 takich punktów
rozmieszczonych w Gminie Barczewo. Można
było w tym Punkcie za darmo korzystać
z Internetu, bo takie społeczne skutki ma odnieść
projekt, realizowany przez Samorząd
Województwa.

Ciąg dalszy na str. 4

Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie
zakończona w terminie!

fot. Zb. Kozłowski

31 grudnia 2011 roku, po równo 2 latach
(Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy
Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego a Gminą Barczewo, podpisana
została w dniu 31 grudnia 2009 roku), zostały
zakończone prace budowlane na starówce
w Barczewie. Do dotrzymania umownego
terminu realizacji zadania niewątpliwie
przyczyniła się łagodna zima, która pozwoliła
wykonawcy na realizację znacznej części prac w
grudniu. Niewątpliwie projekt rewitalizacji
Barczewa był jednym z trudniejszych zadań,
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z którym zmierzyła się Gmina
Barczewo. Projekt jest aktualnie w fazie
rozliczeń końcowych, które mogą potrwać
nawet do marca 2012 roku. Po finalnym
rozliczeniu z Urzędem Marszałkowskim nastąpi
symboliczne „otwarcie” projektu.
W ramach rewitalizacji wykonano m.in.:
- kompleksowe szerokopłaszczyznowe badania
archeologiczne i konserwatorskie,
- prace związane z wymianą zniszczonych sieci
w ciągu rewitalizowanych ulic (wymieniono
sieci kanalizacyjne, wodociągowe, sieć
elektryczna naziemna została wymieniona na
podziemną, wybudowano nową kanalizację
deszczową),
- drogi z kostki granitowej,
-nawierzchnie chodników wzdłuż rewita-

lizowanych ulic oraz w obszarze rewitalizowanym zostały usystematyzowane i wykonane ze starodruku,
- blisko 80 miejsc parkingowych,
- chaotyczna zieleń została zastąpiona zaplanowanymi nowymi nasadzeniami,
- mini targowisko,
- dwa stałe stanowiska archeologiczne (tzw.
Kasety archeologiczne) w miejscach, gdzie
kiedyś stały kamienice mieszczańskie, odkryte
i zakonserwowane zostały zabytkowe mury,
zorganizowano podświetlane stanowiska dla
eksponatów, wydobytych przez archeologów
podczas prac archeologicznych. W chwili
obecnej trwają zabiegi osuszające w kasetach,
tak, żeby na wiosnę można je było wyposażyć w
zabytki, aby mogły w pełni służyć mieszkańcom
i turystom, pragnącym odwiedzić Barczewo.
Trzeba podkreślić, że stałe ekspozycje archeologiczne w tak dużej formie nie występują w
północno-wschodniej Polsce, zatem Barczewo
stało się dzięki rewitalizacji, atrakcyjnym
punktem na trasie wycieczek i wypraw nie tylko
dla turystów-historyków.
- stylową małą architekturę, która pięknie
komponuje się z całością rewitalizacji.
Można, zatem powiedzieć, że „stara-nowa”
starówka w Barczewie nabrała swoistego
charakteru stylowego miejsca popołudniowego
wypoczynku mieszkańców naszego miasta.
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PIAP przy Ratuszu cieszył się ogromnym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży,
gdzie oprócz swoich oczywistych walorów
informacyjnych służył on zdrowej rozrywce
młodych ludzi. Można tam było zarówno
sprawdzić bieżące wiadomości na portalach
informacyjnych, jak również oddać się
przyjemności gry on-line. Niestety przez
bezwzględność i głupotę dwóch młodych ludzi,
mieszkańcy Barczewa do czasu naprawienia
urządzenia stracili możliwość korzystania
z darmowego Internetu. Wandale zostali
zatrzymani przez Policję i odpowiedzą za swoje
czyny.
Jako Burmistrz Barczewa mam ogromną
prośbę do wszystkich mieszkańców Gminy
Barczewo, reagujmy na wszystkie tego typu
incydenty. Wszystko co nowego powstaje
w Gminie Barczewo jest dla Nas - mieszkańców,
a nie dla mnie - Burmistrza czy urzędników
Ratusza. Wszyscy staramy się, aby żyło nam się
lepiej, więc dbajmy w sposób szczególny
o swoje otoczenie. Z pewnością przyniesie to
więcej dobrych aspektów dla Barczewa.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Społeczeństwo
Certyfikaty Marki Lokalnej

Snycerstwo, malarstwo i rzeźba w drewnie
Od trzech lat Kapituła Marki Lokalnej Grupy
Partnerskiej „Gniazdo Warmińskie” przyznaje
certyfikaty i podpisuje umowy licencyjne
między innymi w kategorii „rękodzieło” za
rzeźby, obrazy i inne artystycznie wykonane
produkty rękodzielnicze. Certyfikat jest ważny
bezterminowo, gdyż jego właściciel zobowiązuje się do zachowania właściwej jakości
produktu, tj. takiej, jaką produkt miał w chwili
nadania Marki Lokalnej. Kontrola jakości
produktu może być przeprowadzona przez
upoważnionych przedstawicieli „Gniazda
Warmińskiego” w dowolnym czasie. Kapituła
przyznająca certyfikat może go odebrać
właścicielowi w przypadku stwierdzenia
podczas kontroli, że jakość produktu odbiega od
jakości produktu przedstawionego do oceny w
chwili nadania Marki Lokalnej.
Ciąg dalszy ze str. 3

i Obszarów Wiejskich w ramach działania 413
„Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i Rozwój wsi PROW na lata
2007-2013”.
Przesunął się termin zakończenia inwestycji
rozpoczętej w 2011 roku, polegającej na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.
Topolowej i Grabowej w Łęgajnach. Zgodnie
z podpisanym aneksem do umowy z
wykonawcą, termin zakończenia robót
przypada na dzień 16.01.2012 r. Urząd Miejski
w Barczewie przygotowuje się do ogłoszenia
przetargu nieograniczonego na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
dla miejscowości Barczewko. Na budowę
obydwu sieci kanalizacyjnych pozyskano
środki finansowe z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania „Podstawowe
Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Urząd Miejski w Barczewie przygotowuje
się również do rozpoczęcia pozostałych
inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok
2012, tj.:
- budowa wodociągu wraz z przyłączami do
miejscowości Zalesie;
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II, III,
IV etap budowy sieci rozdzielczej;
- wykonanie odwodnienia dróg gminnych
wraz z budową zbiornika małej retencji wodnej
w miejscowości Łęgajany;
- renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych w gminie Barczewo (były kościół
ewangelicki, ratusz, Salon Muzyczny im.
F. Nowowiejskiego);
- przebudowa chodników w ciągu ul. Wojska
Polskiego w Barczewie połączona z wykonaniem zatoki autobusowej. Dodatkowo Szkoła
Podstawowa nr 1 wykona z własnych środków
również zatokę na potrzeby dowozu dzieci do
szkoły;
- budowa drogi wraz z budową chodnika na
ul. E. Orzeszkowej w Barczewie - kontynuacja
ubiegłorocznej inwestycji;
- budowa drogi łączącej ul. Warmińską
z Osiedlem Słonecznym.
Aleksandra Kula
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W skład Kapituły Marki Lokalnej Grupy
Partnerskiej „Gniazdo Warmińskie” wchodzą:
historyk, technolog żywienia, edukator,
kulturoznawca, ekolog, artysta, samorządowiec
oraz przedstawiciel mediów. W 2010 roku
Certyfikat Marki Lokalnej za produkt pod
nazwą „rzeźba - snycerstwo” otrzymał Zdzisław
Robert Cieślikiewicz z Lamkówka w gminie
Barczewo. Cieślikiewicz jest snycerzem,
rzeźbiarzem, rysownikiem i malarzem.
Snycerstwo terminował u Piotra i Pawła
Kotwickich. Zorganizował wiele wystaw
indywidualnych, brał udział w kilku plenerach
rzeźbiarskich. Jego płaskorzeźby w drewnie,
zdobiące meble, są wykonywane według
starych wzorów. Robert Cieślikiewicz jest
współautorem dwóch artystycznie wykonanych
foteli dla papieża Jana Pawła II. Piękne wytwory
rzeźbiarskie i snycerskie lamkówskiego artysty
znajdują się w wielu domach w Polsce oraz w
Niemczech, w Danii...
W 2011 roku dwa Certyfikaty Marki Lokalnej
Kapituła przyznała Teresie Walczak-Wikiert,
mieszkance Lamkówka. Od 1981 roku pełni ona
funkcję gospodarza domu w obserwatorium
satelitarnym w Lamkówku. Jest również ludową
artystką rzeźbiarką i malarką. Jej osiągnięcia
artystyczne i praca społeczna w lokalnym
środowisku zostały dostrzeżone i uhonorowane
wpisem do „Honorowej Księgi Dokonań
Barczewo 2007”. Teresa Walczak-Wikiert ma
prawo umieszczać na swoich pracach
Certyfikaty Marki Lokalnej w kategorii
„rękodzieło”, za produkt pod nazwą „malarstwo
- kwiaty” oraz Certyfikat za produkt „rzeźba w
drewnie”. Pani Teresa jest członkiem Związku
Artystów Plastyków Warmii i Mazur i bardzo
aktywnym twórcą.

fot. archiwum

Artyści z Lamkówka aktywnie uczestniczą
w wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”
w Galerii Sztuki „Synagoga” w Barczewie. Za
swoje prace: obrazy i rzeźby otrzymali wiele
wyróżnień. W 2003 roku Teresa WalczakWikiert odkupiła z zasobów gminy Barczewo
zrujnowany budynek w Lamkowie, w którym
dawniej mieściła się biblioteka i wiejski dom
kultury. W czasie wolnym od pracy zawodowej
wspólnie z synami i przyjacielem - artystą
rzeźbiarzem, Robertem Cieślikiewiczem
remontują ten obiekt i urządzają dom pracy
twórczej.
W kilku salach postawili meble, które sami
wyrzeźbili i wiele różnych, ciekawych,
zabytkowych przedmiotów. Na ścianach
powiesili swoje obrazy. Umieścili tam też dzieła
innych artystów. Lokalny dom pracy twórczej
często odwiedzają wycieczki szkolne. Na
organizowanych tam warsztatach twórczych
dzieci mają okazję malować, rzeźbić pod
kierunkiem artystów z dużym doświadczeniem,
którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą
i umiejętnościami.
Halina Bronka

Polska Federacja Campingu i Caravaningu
Tumiany III na mapie polskich campingów
Pismem z 27 grudnia 2011 roku, Polska
Federacja Campingu i Caravaningu
poinformowała Burmistrza Barczewa, Lecha
Jana Nitkowskiego o ogromnym wyróżnieniu
– III miejscu zdobytym przez camping nr 10 w
Tumianach, w ubiegłorocznej edycji konkursu
na najlepszy camping w Polsce „Mister
Camping”.
Konkurs „Mister Camping”, w którym
udział biorą wszystkie campingi zrzeszone w
Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu,
organizowany jest rokrocznie od ponad 47 lat
przez Polską Federację Campingu i
Caravaningu we współpracy z Ministerstwem
Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację
Turystyczną.
W ramach konkursu oceniane były m.in.
zagospodarowanie i wyposażenie campingu,
oferowany produkt turystyczny, stan
techniczny, czystość i estetyka obiektu, usługi
świadczone na campingu oraz jakość obsługi
turystów. Przy dokonywaniu oceny campingu
uwzględniane były także opinie turystów
krajowych i zagranicznych oraz oceny
publikowane w mediach.
Najlepsze campingi, będące laureatami

konkursu, są rekomendowane i promowane
przez Polską Federację Campingu i Caravaningu poprzez wydawnictwa, takie jak
„Polska Mapa Campingów” i „Najlepsze
Polskie Campingi” oraz na stronie internetowej
PFCC , prowadzonej w pięciu wersjach
językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej,
francuskiej i rosyjskiej), która do chwili obecnej
odnotowała ponad 5,75 mln wejść (największa
liczba wejść spośród stron wszystkich
organizacji turystycznych w Polsce). Najlepsze
polskie campingi promowane są również przez
Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji
Turystycznej i na Narodowym Portalu
Turystycznym „Odkryj Polskę” prowadzonym
w kilkunastu wersjach językowych.
Obecność campingu nr 10 w Tumianach po
raz kolejny wśród laureatów konkursu „Mister
Camping” świadczy o tym, że zachowuje on
wysoki standard i cieszy się uznaniem wśród
turystów, a także dowodzi dużego zaangażowania kierownictwa i pracowników
campingu w pracę na rzecz utrzymania
wysokiego standardu obiektu i najwyższej
jakości usług na campingu.
redakcja
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Społeczeństwo
Quady, wozy strażackie i rywalizacja w szczytnym celu,
czyli XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Barczewie
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, utworzony przy Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, zorganizował
szereg imprez, które towarzyszyły zbiórce
pieniężnej, przeprowadzonej w ramach XX
Finału.
Pierwszą imprezą był turniej piłki nożnej dla
młodzieży szkoły podstawowej, w którym
wzięli udział zawodnicy w dwóch grupach
wiekowych: uczniowie klas I-IV oraz uczniowie
klas V-VI. Każdej ze zgłoszonych drużyn
organizator przyporządkował nazwę narodowej
reprezentacji kraju, biorącego udział w
Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej. W każdej
kategorii zgłosiły się po 4 zespoły. Ponieważ
turniej był imprezą charytatywną, mającą na
celu wsparcie WOŚP, organizatorzy nie
przewidzieli dużych nagród. W grupie młodszej
zwyciężyła Rosja, natomiast w grupie starszej –
Niemcy. Zawodnicy zwycięskich drużyn
otrzymali medale, natomiast pozostali –
czekoladę. Medale za udział zostały wręczone
również najmłodszym zawodnikom, reprezentantom klasy I e.
W ciekawym programie WOŚP znalazło się
także 5 minut dla strażaków. Już od wczesnych
godzin rannych strażacy z Barczewa wspólnie z
wolontariuszami rozpoczęli kwestę uliczną,
natomiast około godziny 12.00 dwa samochody
ratownicze z łodzią wyruszyły z remizy na
akwen wodny przy amfiteatrze miejskim. Tym
razem nie była to akcja, lecz pokaz sprzętu jakim
dysponują strażacy. W czasie prezentacji
sprzętu, mogliśmy dowiedzieć się do jakich
działań wyjeżdżają ratownicy z Barczewa
i jakiego sprzętu używają. Okazało się, że
jednostka z Barczewa jest jedną z najczęściej
wyjeżdżających jednostek województwa
warmińsko-mazurskiego. Tylko w 2011 roku
wyjeżdżali do akcji 220 razy, ratując mienie
ludzkie na blisko 4 miliony złotych. Strażacy
podczas finału WOŚP uświadomili zgromadzonym widzom, jakie czyhają na nich
niebezpieczeństwa i jakie są ich konsekwencje.
Zademonstrowano nowoczesny sprzęt, który
jednostka pozyskała dzięki wsparciu Samorządu województwa, Powiatu Olsztyńskiego
oraz Samorządu gminnego. Po raz pierwszy
mieszkańcy Barczewa mogli również z bliska
obejrzeć nowy samochód terenowy, jaki
strażacy zakupili dzięki wsparciu społeczeństwa, przekazującego 1% swojego podatku
dochodowego. Samochód ten zastąpił
wysłużonego już tarpana. Dla osób, które nieco
zmarzły i zgłodniały, Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie przygotowało

fot. archiwum

smaczny bigos, który można było skosztować
wrzucając datek do orkiestrowej puszki.
Największą jednak atrakcją dla dzieci i
młodzieży była przejażdżka po mieście wozem
bojowym. Mali strażacy zobaczyli jak wygląda
praca ich starszych kolegów, ratujących życie i
mienie drugiego człowieka. „W imieniu
wszystkich strażaków serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wsparli tą piękną inicjatywę i
wzięli udział w XX finale WOŚP. Dziękując

fot. archiwum

również organizatorom za możliwość udziału,
życzymy wytrwałości i zacięcia przy organizacji
kolejnych finałów. Deklarujemy również, że
strażackie serca będą grały w Barczewie do
końca świata i o jeden dzień dłużej” –
powiedział Piotr Mostek, prezes OSP
w Barczewie.
Jak co roku, na deskach sceny Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

wystąpili soliści i zespoły, działające przy
CKiPG oraz MBP. Odbyła się także aukcja
przedmiotów, z której dochód wzbogacił konto
WOŚP. Przedmioty przekazali: Zakład Karny w
Barczewie, Gospodarstwo agroturystyczne
Reinolda i Maryli Human w Lesznie, Szkoła
Tańca i Wdzięku państwa Przemienieckich w
Olsztynie, TV Kablowa Macrosat w Barczewie
oraz prywatni darczyńcy: państwo Hermańscy,
panie – Władysława Wrotek, Iwona
Chojnowska, Alicja Krawczyk, Anna Rok i
panowie – Lucjan Szych i Zbigniew Kozłowski.
Dzięki współpracy z panem Bartkiem
Fabiszewskim, quadowcy z Barczewa i okolic
również wspierali zbiórkę pieniędzy na rzecz
WOŚP. Przeprowadzili trwające ponad godzinę
przejażdżki na super mocnych i dużych quadach
oraz futurystycznym pojeździe Can-Am Spyder,
dysponującym mocą ponad 110 koni
mechanicznych. Ich pojazdy przyciągały wzrok
i wywoływały szczególne zainteresowanie
wśród najmłodszych odwiedzających. Dzieci
miały wiele frajdy z jazdy, często za kierownicą,
pojazdami oglądanymi jak dotąd tylko
w telewizji. Tym razem każdy mógł zasiąść za
sterami terenowego wszędołaza Outlander 800
XT i poczuć jego wibrujący dwucylindrowy
silnik. Nawet najbardziej strachliwi przekonali
się, że jazda quadem jest bezpieczna i przynosi
wiele pozytywnych emocji. Organizujący
przejażdżki quadowcy to w większości
mieszkańcy miasta i gminy Barczewo, którzy
chętnie przyłączyli się do akcji, oczekując w
zamian tylko wrzucenia symbolicznej złotówki
do puszki wolontariuszy WOŚP. „Już dziś
zapraszamy na kolejną edycję WOŚP
w przyszłym roku, będzie jeszcze ciekawiej”
przekonuje Andrzej Gralak, jeden z członków
grupy quadowców. Trzeba wspomnieć, że
wszyscy oni tworzą razem ekipę o nazwie
MotoBracia, która istnieje już od ponad 12 lat.
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy na terenie Barczewa zakończył się
wypuszczeniem światełka do nieba, czyli
pokazem sztucznych ogni, przygotowanym
przez firmę Pretor. W zbiórce pieniężnej,
przeprowadzonej na terenie miasta i gminy
Barczewo, wzięło udział 30 wolontariuszy (8 na
terenie Barczewa oraz 22 na terenie gminy,
w miejscowościach: Wójtowo, Łęgajny,
Wipsowo, Lamkowo, Niedźwiedź, Ramsowo,
Jedzbark, Bartołty Wielkie, Barczewko oraz
Nikielkowo). W sumie w mieście i gminie
Barczewo zebrano około 18500 zł.

fot. archiwum

Sztab WOŚP w Barczewie

Sztab WOŚP składa serdeczne podziękowania:
Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – pani Jolancie Pastuszenko, Joannie Bonus i panu Piotrowi Samborskiemu,
Dyrektorowi MZOiZ – pani Hannie Chyżyńskiej, Telewizji Kablowej MACROSAT w Barczewie,
Gminnemu Koordynatorowi Sportu – panu Szymonowi Kurdynowskiemu,
Trenerom Szkółki Piłkarskiej BUKS – panu Bogdanowi Caruk i Sławomirowi Ostrowskiemu,
Opiekunowi Orlika – panu Wiesławowi Pietrzak,
Strażakom OSP w Barczewie, Komisariatowi Policji w Barczewie,
Quadowcom ze społeczności MotoBracia a w szczególności panu Bartkowi Fabiszewskiemu,
Firmie Pretor- panu Piotrowi Kłosowskiemu
Oraz wszystkim sponsorom którzy ufundowali rzeczy na aukcje WOŚP

Szef Sztabu WOŚP Alina Urbanek
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Koncert kolędowy. Chór „Moderato” dla barczewian
W święto Trzech Króli, 6 stycznia br.,
działający przy Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie chór „Moderato”, w domu
państwa Teresy i Władysława Napierałów,
zorganizował koncert kolędowy pt. Świętujmy
śpiewaniem. Rozpoczynając koncert pani
Wiesława Zdaniuk, w imieniu dyrygent Danuty
Nowakowskiej i wszystkich członków chóru,
serdecznie przywitała zaproszonych gości i
mieszkańców gminy Barczewo, a w
szczególności: Lecha Jana Nitkowskiego burmistrza Barczewa, Dariusza Jasińskiego zastępcę burmistrza, Zbigniewa Chlubickiego przewodniczącego Rady Miejskiej, panie
Krystynę Szter i Mirosławę Jasińską - radne
powiatu olsztyńskiego oraz Mariolę Łukowską dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Po przywitaniu pani Zdaniuk nadmieniła, że
działający przy Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie chór „Moderato”, pod
dyrekcją Danuty Nowakowskiej, śpiewa już 8 lat
oraz, że miniony rok był pracowity. Chór
wykonał 22 koncerty, w tym 10 na wyjeździe. Do
prestiżowych występów zaliczyć można udział
w XVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika
w Będzinie oraz trzy koncerty na
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej
w Wilnie. Ponadto chór „Moderato” od pięciu
lat, w styczniu, organizuje „Spotkania z kolędą”,
których celem jest popularyzowanie kolęd i
pastorałek Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego
kompozytora urodzonego w naszym mieście.
Następnie prelegentka nawiązała do pięknej
tradycji śpiewania kolęd, nie tylko tych
śpiewanych w naszych domach czy podczas
pasterki w kościołach. Przybliżyła historię
kolędy - pieśni opartej na motywach
ewangelicznych, która na dobre przyjęła się w
XVIII wieku. Śpiewano je w okresie świąt
Bożego Narodzenia, a ich bogate i niepospolite
wartości artystyczne, melodyjność, wyzwalają
niespożytą moc oraz ogromną siłę
oddziaływania i od wieków trwają w naszej

tradycji. Nakreśliła wspaniałą historię jednej z
najbardziej znanych kolęd świata „Cicha Noc”.
Dodajmy, że pieśń „Stille nacht” powstała w
1818 roku, w przeddzień Wigilii Bożego
Narodzenia, w maleńkiej, austriackiej wiosce
Oberndorf bei Salzburg, w kościele św.
Mikołaja. Początkowo był to wiersz, którego
autorem był wikary parafii Joseph Mohr. Dwa
lata po powstaniu wiersza, muzykę do niego
napisał organista, Franz Gruber. Dopiero po
wydaniu pieśni drukiem stała się ona bardziej
popularna. Właśnie od tej kolędy, przy
wypełnionej sali, chór „Moderato” rozpoczął
swój koncert. Kolejnymi były: „Mędrcy
Świata” nawiązująca do święta Trzech Króli.
„Kolędowy Czas” (partie solowe wykonali:
Regina Bielecka i Mieczysław Dziemidowicz).
Chórzyści wykonali także kolędy współczesnych autorów. Usłyszeliśmy „Betlejemską
Jasność” (partie solowe wykonali: Elżbieta
Dzikowska, Marzena Dziechcińska, Mirosława
Grzywińska i Marzena Bierman) oraz „Maleńka
przyszła Miłość”. Chór po raz pierwszy
wykonał staropolską kolędę: „Dobroć

w niedoszłych grenicach”. Nie zabrakło
pastorałek: „Dzieciątko się Narodziło”, „Gore
Gwiazda Jezusowi”, „Jezusa narodzonego
wszyscy witamy”, „Bracia patrzcie jeno”.
Ponadto chór wykonał dwie kolędy ze „Zbioru
kolęd Feliksa Nowowiejskiego” - „Narodził się
Chrystus Pan” oraz „Pospieszajcie pastuszki”.
Natomiast w wykonaniu Mieczysława
Dziemidowicza i chóru usłyszeliśmy kolędę w
języku ukraińskim pt. „Dobryj weczit Tobi” oraz
góralską pastorałkę - „Oj Maluśki, Maluśki”
(partie solowe wykonali: Helena Szych
i Władysław Napierało). Na koniec dyrygent
chóru Danuta Nowakowska zaprosiła
wszystkich do wspólnego zaśpiewania. Były to
kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Tryumfy
Króla Niebieskiego”, „Lulajże Jezuniu” i
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Na zakończenie
koncertu chór wykonał kolędy: „Śliczna
gwiazda” i pastorałkę „Zagrzmiała, runęła”.
Chórzyści z barczewskiego „Moderato”, w
swoim bogatym reperaturze, oprócz innych
pieśni, posiadają dziesiątki kolęd i pastorałek.
Ponadto za każdym razem, podczas swoich
Ciąg dalszy na str. 9

„Mały Feluś wyrusza w świat”. Drugie wydanie publikacji dla najmłodszych.
W czwartek, 15 grudnia ubiegłego roku, w
Szkole Podstawowej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie miała miejsce
niecodzienna uroczystość, podczas której klasy
pierwsze otrzymały wspaniały prezent pod
choinkę, a mianowicie publikację do
kolorowania pt. „Mały Feluś wyrusza w świat”,
którą napisała Katarzyna Kowalczyk, a całość
zilustrowała Alicja Żygadło. Ponadto panie
Danuta Zielonka i Krystyna Żygadło wręczyły
dzieciom kredki oraz słodycze.
Inicjatorem pierwszego i obecnego wydania
publikacji była pani Danuta Zielonka - prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w
Barczewie. Projekt zakładał, że publikacja trafi
do najmłodszych na terenie miasta i gminy
Barczewo. Jak nadmieniła pani prezes, był to
wspaniały, edukacyjny prezent pod choinkę.
Nakład publikacji wyniósł 1000 egz. i w całości
pokrył zakładane założenia. Na pierwszej
stronie czytamy, że książeczka do kolorowania
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przeznaczona jest dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W prosty i
przystępny sposób przedstawia sylwetkę oraz
fakty z życia kompozytora Feliksa
Nowowiejskiego. Oprócz tekstu, który tym
razem jest czytelniejszy niż w poprzednim
wydaniu, jest wiele obrazków do kolorowania.
Publikacja zawiera słowniczek terminów
muzycznych - to ułatwia zrozumienie tekstu,
oraz „Rotę” do słów Marii Konopnickiej i
muzyki Feliksa Nowowiejskiego oraz „Hymn
Wa r m i ń s k i ” k o m p o z y c j i F e l i k s a
Nowowiejskiego, rodaka z Warmii.
Zadanie było współfinansowane ze środków
finansowych Urzędu Miejskiego w Barczewie
oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie. Wydawcą jest Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Jest to
wydanie drugie, poprawione. Egzemplarz
bezpłatny.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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Historia
Świadkowie historii …
Śladami kolejnych znalezisk cz. 1
O znaleziskach archeologicznych, odkrytych
w ostatnim czasie na terenie gminy Barczewo,
pisaliśmy w „Wiadomościach Barczewskich” w
artykułach pt. „Znalezisko archeologiczne na
miarę sensacji”, „Leśna Górka koło Zalesia.
Tygiel historii”, czy w ostatnim artykule pt.
„Wartenburg - świadkowie historii. Dzwonek
rowerowy i psi numerek”. Pisaliśmy także, że
będziemy na bieżąco informować naszych
Czytelników o kolejnych, ciekawych
znalezionych przedmiotach.
Pan Marcin Pietroń, pośród wielu
przedmiotów, które wydobył na światło dzienne,
do cennych w sensie archeologii zalicza:
fragment zapinki z brązu, znaleziony w
okolicach Wrócikowa, opisany przez kustosza
Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w
Olsztynie, do którego przedmiot trafił, jako
„Fibuła”, palczasta, grupy olsztyńskiej z okresu
wędrówek ludów (poł. VI, pocz. VII w.). Drugim
przedmiotem jest głownia sztyletu żelaznego z
XV-XVI w., zachowana w całości, znaleziona w
okolicach Kronowa. Trzecim przedmiotem jest
fragment zapinki z brązu, znaleziony w
okolicach Bartołt Wielkich, koło jeziora Dłużek.
Z opisu kustosza wiemy, że pochodzi on z
wpływów rzymskich. Wszystkie znalezione
przedmioty, za protokołem, wzbogaciły zbiory
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
W monografii Barczewa jest zachowany
zapis o obecności w 1807 roku, na naszym
terenie, wojsk napoleońskich. Natomiast
niewiele jest dowodów rzeczowych, które
poświadczyłyby miejsce ich bytności lub

przemarsze. Małą sensacją zapewne jest
znaleziony przez pana Marcina guzik z
uniformu napoleońskiego żołnierza, służącego
w 59 pułku. Guzik znaleziony został tuż przy
zabudowaniach Starego Wrócikowa, dawniej
było to niem. Robertshof. Prawdopodobnie
kiedyś, tuż obok bagna, istniała polna ścieżka,
prowadząca do Łęgajn. W tym samym miejscu
pan Marcin znalazł 2 guziki pruskie i kawałek
posrebrzanej klamerki cywilnej. Tym samym
mamy dowód, potwierdzający miejsce
przemarszu wojsk napoleońskich. Do tego
tematu powrócimy.
W „Wiadomościach Barczewskich”
pisaliśmy także o przedmiotach znalezionych
na łączce, tuż za torami, naprzeciw firmy
„SAGA”. Listę znalezisk wypada uzupełnić o
nowe znalezione przedmioty. Po artykule, pan
Sebastian podzielił się z nami informacją, że
znalazł unikatowy i wyjątkowy element, tj.
fragment gąsienicy z okresu walk o Barczewo
(styczeń 1945 r.). Po zidentyfikowaniu przez
pana Adama Jędrzejczaka - znawcy tematu,
wiemy że jest to fragment gąsienicy z bardzo
rzadkiego pojazdu, a mianowicie z SdKfz. 301 Borgward IV Ausf. C. Tego typu ciężkich
nosicieli ładunków zbudowano tylko 305.
Pojazd ten wchodził w skład 302 batalionu
pancernego do zadań specjalnych, który był
wyposażony m.in. w goliaty. Jednostka wsławiła się walkami w powstaniu warszawskim,
skąd została przeniesiona do Prus Wschodnich.
Jednostka ściśle współdziałała z Korpusem
Pancernym „Grossdeutschland”, który to

Kto pamięta tamte lata?
W dzisiejszym numerze „Wiadomości Barczewskich” publikujemy fotografię wykonaną w
okresie powojennym, w Barczewie. Na fotografii uwiecznieni są uczestnicy procesji w dniu Bożego
Ciała. Trasa procesji przebiegała ulicą Kopernika.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na dwie różnice. W miejscu, gdzie znajdował się „Wesoły
Kogucik”, czyli plac zabaw, rosną młode drzewka. Natomiast tam, gdzie obecnie stoi budynek po
dawnej kawiarni „Jubileuszowej”, widoczny jest szczyt jednego z ostatnich budynków z okresu
przedwojennego. Wynika z tego, że fotografia została wykonana przed wybudowaniem
„Jubileuszowej”.
Prosimy naszych Czytelników o pomoc w ustaleniu nazwisk osób uwiecznionych na fotografii
oraz daty jej wykonania.
W. Zenderowski

przybył do Barczewa z Pasymia koleją, 19
stycznia 1945 roku.
Kolejnym zidentyfikowanym przedmiotem
jest tzw. znaczek noszony w klapie marynarki
firmy usługowej Adler Dienst, lata międzywojenne. Był to specjalistyczny serwis
naprawczy samochodów firmy Adler czy guzik
pruski z I wojny światowej. Ponadto, do
ciekawszych znalezisk zapewne należy, odkryty
w okolicach walk koło Mokin, guzik
Kriegsmarine (Niemiecka Marynarka Wojenna)
i taki sam znaleziony koło nieistniejącego
tartaku na kolonii Ruszajny.
Do innych ciekawych przedmiotów należy
łuska znaleziona między Barczewem
a Marunami zidentyfikowana jako: ZSRR
37x252SR scalana z pociskiem OR-167
(zapalnik MG-37), stosowana w: armatach
przeciwlotniczych wz.1939 [61-K], w tym
dwulufowych, armatach przeciwpancernych
powietrzno-desantowych wz.1944 [CzK-M1].
Tego typu pocisk używała samobieżna armata
przeciwlotnicza SU-11 [61-K]. Jej znalezienie
świadczy o prowadzonych walkach w tym
rejonie.
Natomiast w okolicach wsi Klucznik,
miejscu potyczek pomiędzy wojskami
napoleońskimi a rosyjskimi, pan Sebastian
znalazł jedynie 3 grosze pruskie z 1783 roku, bite
ze srebra oraz dwa krzyżyki, ich pochodzenie
datuje się na XIX w.
Niemałą sensacją jest znaleziony przez pana
Sebastiana koło Kierzlin, medal, bity w
kilkunastu wersjach na okazję objęcia rządów
przez Wilhelma II (nie mylić z koronacją). Jak
pisze pan Sebastian, właściwie każdy prezes
większej rejencji - nie mówiąc już o prowincjach
- czuł się w obowiązku dokonać takiego
patriotycznego, państwowotwórczego czynu.
„Boże chroń naszego Cesarza”. W owym czasie
był to bardzo popularny wyraz poddaństwa.
Medale wręczano przy różnych uroczystościach
państwowych. Co ciekawe, medale były płatne.
Każdy kto otrzymał medal musiał zapłacić
odpowiednią ilość talarów lub marek. Datek
szedł na zbożne cele, m.in. na przytułki,
ochronki, biblioteki, szpitale noszące imiona
cesarza lub jego rodziny. Oprócz medalu
dołączano bogato drukowany dyplom. Medal
noszony był na szyi, na stosunkowo długiej,
biało-czarnej wstążce.
Wojciech Zenderowski
Fot. Medal z 1888 roku z wizerunkiem cesarza
Wilhelma II.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Sebastiana
Białeckiego
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Ostatnie pożegnanie Anny Klepacz
Życie jest krótkie, ludzie tak szybko odchodzą, a
każde odejście wyzwala w nas pamięć o zmarłej
osobie. Niedawno, bo w poniedziałek, 2
stycznia 2012 roku, na Cmentarzu
Komunalnym w Barczewie pożegnaliśmy
zmarłą 30 grudnia 2011 roku w Olsztynie śp.
Annę Klepacz. Tego dnia w uroczystości
żałobnej uczestniczyli licznie zebrani
mieszkańcy miasta.
Anna Klepacz, urodziła się 20 lipca 1926
roku, w Warelach Starych, w rodzinie Antoniego
i Marii Piętka. Ukończyła Szkołę Podstawową
III stopnia w Wyszonkach Kościelnych. Po
przybyciu do Wartemborka, od 10 listopada
1945 roku do 1 lipca 1946 roku pracowała w
Zarządzie Miejskim m. Wartembork, w biurze
ewidencji ludności. Kochała swoją pracę i była
szczęśliwa, że w pierwszych powojennych
latach, kiedy organizowała się polska władza,
mogła służyć drugiemu człowiekowi jak
najlepiej. Z tamtego okresu miejscowa
społeczność zapamiętała ją szczególnie z
ogromnego uporu, życzliwości i oddania.
Ponadto była powszechnie lubianą działaczką
kulturalno-społeczną.
18 kwietnia 1946 roku, Anna Klepacz
zawarła związek małżeński z Zygmuntem
Dybcem. Był to pierwszy, w historii powojennej
naszego miasta, cywilny związek małżeński.
Do 30 kwietnia 1947 roku, pani Anna
pracowała w Starostwie Powiatowym i w
Urzędzie Wojewódzkim, a do 31 czerwca 1947
roku - w Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego
w Olsztynie. Od 1 lipca 1947 roku do 15
listopada 1952 roku - w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Handlu w Olsztynie. Do 1
lipca 1957 roku - w Centrali Hurtu Galanterii w
Wałbrzychu, a od 1 lipca 1957 do 31 grudnia
1981 roku - w Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Barczewie, skąd
przeszła na emeryturę. W międzyczasie
ukończyła Liceum Ogólnokształcące w

Olsztynie i Studium Analizy Ekonomicznej w
Krakowie.
Z chwilą zamieszkania w Barczewie Anna
Klepacz była jedną z pierwszych inspiratorek
ruchu kulturalnego i zwolenniczką życia
społecznego w mieście i na wsi. W 1945 roku
współuczestniczyła w pracach chóru
parafialnego. Poprzez teatr amatorski i
śpiewanie w chórze przekazywała prawdziwą
polską kulturę miejscowym Warmiakom. Przez
okres pracy zawodowej była jedną z czołowych
działaczek Związków Zawodowych i Ligi
Polskich Kobiet. Odznaczona m.in. Srebrnym
Krzyżem Zasługi i złotą odznaką „Związku
Zawodowego Przemysłu Handlu i
Spółdzielczości”. Pod koniec roku 2005
zamieszkała w Olsztynie.
Dawni mieszkańcy Barczewa, Annę Klepacz
zapamiętali jako osobę niestrudzoną i pełną
życzliwości, pomagającą innym. Jej spisane,
bogate wspomnienia z pierwszych lat
powojennych, potwierdzają, że zasłużyła sobie
na miejsce w historii miasta, które kochała,
dołączając do grona Osobowości Barczewskich.
Tekst i foto: W. Zenderowski

W Barczewie obchodzono Europejski Rok Wolontariatu
W Barczewie obchodzono Europejki Rok
Wolontariatu
13 grudnia 2011 roku, w Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie,
obchodzono Europejski Rok Wolontariatu.
Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej rok 2011
został ustanowiony przez Radę Unii
Europejskiej Europejskim Rokiem Wolontariatu. Z tej okazji Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie, jak na gimnazjalne warunki, spotkało się z wolontariuszami,
na co dzień gimnazjalistami.
W spotkaniu uczestniczyli: pani Danuta
Zielonka prezes Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich, pani Krystyna Żygadło członek
stowarzyszenia, pan Zbigniew Podlaski
-dyrektor Gimnazjum nr 1 w Barczewie, panie
Ewa Radzanowska, Jolanta Jakończuk i Irena
Klimaszewska - opiekunki wolontariuszy
z ramienia gimnazjum oraz najważniejsi, bo
ponad 80 wolontariuszy, którzy uczestniczyli w
grudniowej, Bożonarodzeniowej Zbiórce
Żywności.
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, zwracając się do
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gimnazjalistów - wolontariuszy, powiedziała, że
wolontariat jest piękną i szlachetną sprawą,
przynoszącą niewymierne korzyści całej
społeczności lokalnej. Ponadto buduje więzi
między jego członkami, wyzwala potrzebę
uczestniczenia w życiu społecznym, pokonuje
bariery i wyzwala wciąż nowe inicjatywy.
Natomiast dla samych wolontariuszy jest
okazją, by zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, przy tym zdobyć nowe umiejętności. Sam
wolontariat może przybierać rozmaite formy
pomocy. W Barczewie każdego roku,
wolontariusze są obecni przy Bożonarodzeniowej Zbiórki Żywności, ale to nie koniec
na tym.
Pani Danuta Zielonka prezes SIO,
serdecznie podziękowała opiekunkom oraz
wszystkim wspaniałym wolontariuszom, którzy
poświęcając swój wolny czas, spontanicznie
włączyli się do akcji zbiórki żywności. Wszyscy
otrzymali pisemne podziękowania. Były także
słodkie łakocie. Na koniec pani prezes życzyła
wszystkim szczęśliwego Nowego 2012 Roku
i aby nie zabrakło ich przy kolejnych akcjach.
W. Zenderowski

Styczeń
1.01.1900 - uderzeniem w dzwony kościoła Św.
Anny w Barczewie przywitano nowe stulecie.
1.01.1992 - zlikwidowany został Miejsko-Gminny
Zespół Administracyjno-Gospodarczy Szkół w
Barczewie.
4.01.1946 - za chleb żytni pytlowy w Wartemborku
żądano 31 zł, za mąkę pszenną - 70 zł. Masło
kosztowało 293 zł, sól biała 21 zł, a za jedno
pudełko zapałek żądano 1 zł.
4.01.2002 - zmarł Tadeusz Rynkiewicz, działacz
k u l t u r a l n o - o ś w i a t o w y, t w ó r c a g a z e t y
samorządowej „Nowiny Barczewskie”.
7.01.1730 - kapituła warmińska wydała
zarządzenie ograniczające chirurgom i łaziebnikom
(pracownikom łaźni publicznych, zajmującym się
m.in. balwierstwem) nacinać żyły i puszczać krew.
12.01.1945 - gen. płk G. Reinhardt na siedzibę
grupy Armii „Środek” obrał tutejszy Dom Starców.
13.01.1946 - na terenie Barczewa rozpoczęła
działalność olsztyńska Delegatura Komisji
Specjalnej do walki z Nadużyciami i
Szkodnictwem Gospodarczym.
14.01.2011 - w Łęgajnach zmarł ks. prałat Tadeusz
Bugaj, pierwszy proboszcz parafii Św.
Maksymiliana Marii Kolbego.
17.01.1948 - w Szkole Podstawowej w Barczewie
uroczyście obchodzono rocznicę wyzwolenia
Warszawy.
18.01.1936 - w polskiej szkole w Skajbotach,
nakazem władz, zorganizowano uroczystość
związaną z Niemieckim Świętem Narodowym.
18.01.1946 - w Poznaniu zmarł Feliks
Nowowiejski, kompozytor, wirtuoz organowy,
pedagog i działacz narodowościowy.
20.01.1900 - w Wartemborku w 1899 roku
zarejestrowano 183 urodzin, 31 małżeństw i 130
zgonów.
20.01.1962 - w rocznicę wyzwolenia Olsztyna,
filmem „Młode lwy”, dokonano otwarcia nowo
wybudowanego kina „Legenda” w Barczewie.
20.01.2000 - XIX-wieczna kaplica pw. św.
Bonawentury i św. Floriana w Łęgajnach została
wpisana do rejestru zabytków.
22.01.1972 - w Wipsowie, młodzież szkolna wraz z
członkami organizacji Związku Młodzieży
Wiejskiej i Radą Klubu zorganizowała akademię
poświęconą 30 rocznicy powstania PPR.
24.01.2011 - nowym proboszczem parafii Świętego
Maksymiliana Marii Kolbego w Łęgajnach został
ks. prałat Ryszard Andrukiewicz.
25.01.1482 - biskup warmiński Mikołaj Tungen, na
prawie chełmińskim, zapisał miastu Wartenburg
(dzisiejsze Barczewo) Ruszajny, z 54 włókami,
jako wieś miejską, za roczny czynsz wynoszący 14
marek.
25.01.1946 - Zarząd Miejski m. Wartembork
wprowadził opodatkowanie od konsumpcji
trunków i jedzenia w stołówkach pracowniczych.
27.01.1900 - do Wartemborka, jak informowała
gazeta, „nadeszły nowe, najlepsze tłuste śledzie po
10 fen. za 8 do 10 sztuk”.
27.01.1972 - zmarł ks. Władysław Dadas, w latach
1954-1955 proboszcz parafii Św. Anny w
Barczewie.
27.01.1982 - zmarł ks. Henryk Tołwiński, w latach
1955-1971 proboszcz parafii Św. Anny w
Barczewie.
30.01.1859 - według statystyk na dzień 30 stycznia
1859 roku, ludność Barczewa liczyła 3004
mieszkańców oraz 846 więźniów.
30.01.1922 - w Nowej Wsi, pow. Krotoszyn,
urodził się Walenty Chudy. W czasie okupacji
członek ruchu oporu w Czechosłowacji, członek
OMTUR przy PPS, po wojnie członek organizacji
młodzieżowych.
31.01.1992 - swoją działalność zawiesiło kino
„Legenda” w Barczewie.
Ciąg dalszy na str. 9
Wojciech Zenderowski
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Sport
Kolejne zwycięstwo
Gimnazjaliści trenera Rafała Wysockiego - bezkonkurencyjni
Władze Barczewa oraz dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej mają okazję do
satysfakcji ze zwycięstwa podopiecznych
trenera Rafała Wysockiego, w VI Mikołajkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej R-Gol
Pasym 2011 im. Władysława Kocenko. Turniej
odbył się w sobotę i niedzielę, tj. 16 i 17 grudnia
2011 roku, a odniesione zwycięstwo nie
należało do łatwych. Jest to duży i zasłużony
sukces zawodników - gimnazjalistów trzeciej
klasy, którzy zasłużenie wygrali cały turniej.
Po turnieju, trener Rafał Wysocki nie krył
zadowolenia. Według niego turniej był
wyczerpujący i trudny. Gimnazjaliści
z Barczewa triumfowali już pierwszego dnia,
w sobotę. Podobnie jak w niedzielę, gdzie
w ostatnim dniu turnieju open barczewscy
piłkarze okazali się najlepszymi. Drużyna
zaimponowała taktyką, rozmachem w grze
i skutecznością. Ale skoro ma się w zespole
takiego strzelca jak Marcin Łukaszewski
(zdobył łącznie 15 bramek), sukcesy
przychodzą znacznie łatwiej. Chyba, że między
słupkami broni taki bramkarz jak 56-letni
Kazimierz Gąsiorowski, który zebrał najwięcej
gratulacji. Droga do zwycięstwa okazała się
trudna, stąd wskazane jest pokazanie wyników
turnieju. I tak:
Wyniki. Kategoria gimnazja
Półfinały
Gimnazjum Jeziorany
- Gimnazjum Barczewo 0:3
Warmia Olsztyn - Reda III Szczytno 6:0
Mecz o 3 miejsce
Gimnazjum Jeziorany - Reda III Szczytno 6:2
Mecz o l miejsce
Gimnazjum Barczewo - Warmia Olsztyn 4:0
Wyróżnienia indywidualne
Król strzelców - Adam Błaszczyk (Gimnazjum
Jeziorany) 11 bramek
Najlepszy bramkarz - Denis Sahan (Gimnazjum
Barczewo)
Najlepszy zawodnik - Dominik Wojciechowski
(Warmia Olsztyn)
Godnym odnotowania jest rozegrany
w ostatnim czasie turniej chłopców z rocznika
1997/1996, trenera Rafała Wysockiego,
zrzeszonych w klubie Pisa Tewes-Bis
Barczewo, którzy wygrali w Elblągu turniej
z cyklu CSB Cup. Zagrali doskonale i wygrali
wszystkie spotkania grupowe, a potem w fazie
pucharowej, bezapelacyjnie sięgnęli po
zwycięstwo. Na turniej pojechali w skromnym
liczebnie składzie. Spośród innych wyróżnili się
dobrą techniką i ciekawą organizacją gry,
a finałowy mecz zespołu Barczewa z Zatoką
Braniewo (2:10) był bardzo emocjonujący i stał
na wysokim poziomie.
Wyniki
Z grupy A awans do półfinałów:
Concordia Elbląg i Orlik Gronowo
Z grupy B awans do półfinałów
Pisa Tewes-Bis Barczewo i Zatoka Braniewo
Mecze finałowe
o 9 miejsce
Olimpia 2004 I Elbląg

- Olimpia 2004 III Elbląg 1:0
o 7 miejsce
Żuławy Nowy Dwór Gdański
- GKS Wikielec 3:2
o 5 miejsce
Olimpia 2004 I Elbląg - Polonia Pasłęk 5:2
Półfinały:
Concordia Elbląg - Zatoka Braniewo 1:1
karne 4:5
Pisa Tewes-Bis Barczewo - Orlik Gronowo 3:0
o 3 miejsce
Orlik Gronowo - Concordia Elbląg 0:0
karne 3:2
o 1 miejsce
Pisa Tewes-Bis Barczewo
- Zatoka Braniewo 2:1
Wyróżnienia indywidualne
Najlepszy zawodnik - Sebastian Leciejewski
(Concordia Elbląg)
Król strzelców - Sebastian Kornatowski (Pisa
Tewes-Bis Barczewo) - 11 bramek
Najlepszy bramkarz - Kamil Salkowski
(Olimpia 2004 III Elbląg)
Skład zwycięskiego zespołu - Pisa Tewes-Bis
Barczewo: Denis Sahan, Adam Pruchniewski,
Sebastian Kornatowski, Rafał Kowszun, Rafał
Maciążek, Bartosz Barbarski. Trener Rafał
Wysocki
Podobnie było podczas Turnieju LZS
„Piłkarska Kadra Czeka 2011” (rocznik 9597), który to finał wojewódzki Turnieju LZS
w piłce nożnej chłopców odbył się w Olsztynie.
W decydującej rozgrywce udział wzięły cztery
zespoły, wyłonione w eliminacjach. I tu
zdecydowanie najlepszą drużyną okazało się
Gimnazjum nr 1 z Barczewa, które zdobyło
główne trofeum - okazały Puchar WarmińskoMazurskiego Zrzeszenia LZS oraz dwie
nagrody indywidualne. Ponadto dodatkowym
bonusem był wyjazd na turniej ogólnopolski do
Słubic. Piłkarze z Barczewa pokazali dobry
i skuteczny futbol, zwłaszcza w spotkaniu
finałowym, gdzie pokonali swych rywali
z Grabowa-Wałdyk (gmina Lubawa) aż 6:0.
Dużo większy opór stawili im w półfinale
zawodnicy z Reszla, którzy ulegli
zwycięzcom zaledwie 0:1. Skład Gimnazjum
z Barczewa: Bartosz Barbarski, Kewin
Częścik, Rafał Kowszun, Damian
Lenkiewicz, Adrian Oleszczak, Dawid
Parakiewicz, Mateusz Perzanowski, Adam
Pruchniewski, Denis Sahan, Michał
Wilczyński, Michał Skrzyński, Mateusz
Wojniak, Sebastian Kornatowski, Kamil
Onufryjenko. Trener Rafał Wysocki.
Rafał Wysocki jest opiekunem i trenerem,
dla którego nadrzędnym celem jest m.in.
doskonalenie umiejętności piłkarskich.
Wychowanie poprzez sport, przestrzeganie
zasad „fair play” - czystej gry, zgodnej
z przyjętymi przepisami, sportowym duchem
walki, opartej na szacunku dla przeciwnika.
Wdrażanie u zawodników rywalizacji
sportowej, by w przyszłości zasilili szeregi
drużyn IV ligi i godnie reprezentowali swoje
miasto na arenie międzywojewódzkiej.

Oprócz nauczania w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej pan Rafał jest także wychowawcą
w Schronisku dla Nieletnich, a to pozwoliło
chłopcom na sportową współpracę miedzy
gimnazjum nr 1 i nr 2. Gimnazjaliści z jedynki
systematycznie uczestniczą na płaszczyźnie
sportowej. Spotkania odbywają się w duchu
szczerości i przyjaźni. Grają między sobą, dają
przykład jak można spędzić czas wolny.
Natomiast będąc na wyjeździe promują szkołę
w środowisku lokalnym.
Trener dodał, że klasy sportowe w
gimnazjum mają wsparcie ze strony burmistrza
Barczewa, jak też dyrekcji Gimnazjum nr 1. To
wyzwala niezbędną inicjatywę w kierunku
zdrowego trybu życia, bez nałogów, gdzie
młodzież z klas sportowych jest przykładem
odpowiedniego rozwoju. Dodał, że klasy
sportowe o profilu piłki nożnej, mają na celu
zgromadzenie uczniów o predyspozycjach
sportowych. Obecnie chłopcy - gimnazjaliści zrzeszeni są w klubie Pisa Tewes-Bis Barczewo
i grają w grupie juniorów młodszych,
reprezentując klub. Można zakończyć stwierdzeniem, że lata pracy z młodzieżą gimnazjalną
nie są latami straconymi. To oprócz nagród,
zwycięstw, które po latach żmudnej pracy
przychodzą, przede wszystkim satysfakcja.
Wojciech Zenderowski

Koncert kolędowy
Ciąg dalszy ze str. 6

koncertów prezentują nowe utwory, a ich
wykonanie cechuje dobre, wręcz profesjonalne
przygotowanie. To przekłada się na wysokie
notowania chóru, który zyskuje wciąż nowych
słuchaczy.
W imieniu dyrygent Danuty Nowakowskiej i
wszystkich chórzystów pani Wiesława Zdaniuk
serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym
na koncert kolędowy, szczególnie władzom
miasta. Ponadto, wręczając od chóru
„Moderato” upominek wraz z bukietem
kwiatów, podziękowała państwu Teresie i
Władysławowi Napierało za udostępnienie
swojego lokalu.
Na koniec burmistrz Barczewa, w imieniu
swoim i władz miasta, wręczył dyrygent
Danucie Nowakowskiej bukiet kwiatów w
podziękowaniu dla całego chóru „Moderato” za
wspaniały koncert kolędowy oraz życzył
dalszych sukcesów. Do życzeń przyłączył się
przewodniczący Rady Miejskiej. Burmistrz
nadmienił, że chór robi wspaniałą rzecz, a
mianowicie, od dnia powstania upowszechnia
tak potrzebną bogatą tradycję muzyczną oraz
wzbogaca swój repertuar wciąż o nowe pieśni, w
tym kolędy, tak piękne, że chciałoby się słuchać
całymi dniami. Były owacje za wspaniały,
wzruszający koncert i bisy na pożegnanie.
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Sport
Komunikat sportowy

III Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zrzeszenia LZS w Warcabach 64 polowych
W dniu 17 grudnia 2011 r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim
(gmina Purda) odbyły się III Mistrzostwa
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zrzeszenia LZS w Warcabach 64 polowych.
W zawodach udział wzięło 26 warcabistów, w
tym 12 dziewcząt. Zawodnicy pochodzili
głównie z małych miejscowości: Kramarzewo,
Wólka Szlachecka, Wojtkowizna, Franknowo
jak rownież z większych: Mrągowo, Lidzbark
Warmiński, Barczewo.
Organizatorami Mistrzostw byli panowie
Leszek Wilczopolski - wiceprezes WarmińskoMazurskiego Okręgowego Związku Warcabowego i Ryszard Żyźniewski - członek Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego
Z w i ą z k u Wa r c a b o w e g o . P a n L e s z e k
Wilczopolski był jednocześnie sędzią głównym
z a w o d ó w, p r a c u j ą c s p o ł e c z n i e ( b e z
wynagrodzenia).
Wyniki indywidualne w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
1. Dziewczęta do 10 lat
I miejsce Dominika Kisielewska - Franknowo
II miejsce Paulina Kmieć - Kramarzewo
III miejsce ex aequo Emilia Duda - Purda;
Weronika Salewska - Patryki
2. Chłopcy do 10 lat
I miejsce Konrad Kmieć - Kramarzewo
II miejsce Krystian Zarzycki - Klebark Wielki
III miejsce Szymon Zarzycki - Klebark Wielki

4. Chłopcy 11- 13 lat
I miejsce Emilian Ciapała - Szczęsne
II miejsce Przemysław Laskowski - Kaborno
III miejsce ex aequo Mateusz Konopka Kaborno; Denis Jagiełło - Barczewo
5. Kategoria otwarta (open) chłopcy i
mężczyźni
I miejsce Ryszard Romaszewski - Jeziorany
II miejsce Stanisław Trzcinka - Mrągowo
III miejsce Emilian Ciapała - Szczęsne
W punktacji drużynowej do zdobycia były 4
puchary, które odebrały reprezentacje gmin:
I miejsce gmina Jeziorany - puchar Związku
Gmin Warmińsko-Mazurskich
II miejsce gmina Purda - puchar WarmińskoMazurskiego Okręgowego Związku
Warcabowego
III miejsce gmina Barczewo - puchar

3. Dziewczęta 11-13 lat
I miejsce Zuzanna Suchocka - Franknowo
II miejsce Luiza Madziewicz - Franknowo
III miejsce Aleksandra Karcz - Wojtkowizna

Aktywnie spędzanie wolnego czasu

Długodystansowe biegi Pana Zenka
W ubiegłym roku pisaliśmy o sportowych
sukcesach barczewianina Zenona Markowicza,
który w grudniu 2011 roku skończył
sześćdziesiąt lat. Z zawodu mechanik maszyn
rolniczych pracuje w prywatnej firmie na terenie
Barczewa. Lubi pracę w swoim ogródku
działkowym, łowienie ryb w okolicznych
akwenach wodnych. Od piętnastu lat amatorsko
trenuje bieganie długodystansowe. Bierze
udział w maratonach, półmaratonach promując
swoje miasto, a od trzech lat również klub
sportowy „Pisa” w Barczewie.
W 2011 roku również zdobywał dyplomy,
medale, puchary i nagrody rzeczowe za udział w
ośmiu biegach długodystansowych na terenie
kraju: w Szczytnie - 12.02.2011 roku zajął II
miejsce w swojej kategorii w IV Ogólnopolskim
Biegu po Schodach „Uwolnić Danuśkę”;
wiosną w Kwidzyniu uczestniczył w II Biegu
Papiernika na dystansie 10 km; w czerwcu
ponownie Szczytno i I miejsce w swojej
kategorii za udział w 15 km Biegu Szlakiem
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Czarnego Bociana oraz w 10 km IV
Ogólnopolskim Biegu Ulicznym; w II Biegu do
Ula na trasie 11,5 km, w miejscowości
Kamionek, zajął II miejsce w swojej kategorii;
w sierpniu walczył o puchar Generała Polko,
startując w Biegu Cudami Mazur /20 km bieg
oraz płynięcie po jeziorze - 500 m/. Zdobył
puchar, zajmując I miejsce w swojej kategorii;
Święto Niepodległości Polski - 11.11.2011 roku,
uczcił zawodami w Łubiance ścigając się na
dystansie 11 km w XV Biegu Niepodległości; w
Mikołajkowym Biegu Ulicznym o Puchar
Burmistrza Mikołajek pokonując trasę 10 km
zajął II miejsce w swojej kategorii.
Pan Zenon Markowicz promując zdrowy
styl życia, daje dobry przykład, jak można
aktywnie spędzać czas wolny od pracy
zawodowej lub nauki. Czy w naszym
miasteczku znajdzie się grupa chętnych, w
różnym wieku, którym bieganie również będzie
sprawiało radość?
Halina Bronka

Warminsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS
IV miejsce gmina Mrągowo - puchar ufundował
Piotr Duda radny Powiatu Olsztyńskiego
Specjalne medale dla najmłodszych odebrali:
- Emilia Duda z Purdy - lat 7;
- Krystian Zarzycki z Klebarka Wielkiego - lat 8.
Zawodniczki i zawodnicy z młodszych
kategorii otrzymali za pierwsze 3 miejsca
medale a wszyscy dyplomy i upominki.
Zawodniczki i zawodnicy w pozostałych
kategoriach otrzymali za pierwsze 3 miejsca
puchary, a wszyscy dyplomy i upominki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki
poczęstunek i napoje (herbata, kawa).
Puchary, medale, dyplomy, upominki, słodki
poczęstunek, napoje ufundowali:
- Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek
Warcabowy;
- Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich;
- Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS;
- Gmina Purda i Stowarzyszenie Sportowe
Gminy Purda;
- Pan Piotr Duda - radny Powiatu Olsztyńskiego;
- Pani Renata Gan - radna Rady Gminy Purda;
- Pani Lidia Szych dyrektor i pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku
Wielkim (Ewa Napiórkowska, Joanna Karcz,
Bernadetta Chłosta). Wymienione Panie
włożyły dużo pracy w przygotowanie
warunków do przeprowadzenia imprezy,
pomagały w trakcie i po zakończeniu zawodów,
za co w imieniu wszystkich uczestników
dziękują organizatorzy.
Dla gminy Barczewo punkty zdobyli:
- Paulina Żyźniewska - uczennica Gimnazjum
Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie;
- Denis Jagiełło - uczeń Szkoły Podstawowej nr
1 w Barczewie;
- Mateusz Konopka - uczeń gimnazjum w
Olsztynie.
Za organizatorów
Ryszard Żyźniewski

GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (2020) styczeń 2012

Społeczeństwo

Sprawozdanie z grudniowych sesji Rady Miejskie
Ostatnie sesje Rady Miejskiej były miejscem
wytężonej pracy wielu osób, radnych i
administracji. Były też miejscem, na którym
można było pochwalić się osiągnięciami
gospodarczymi i społecznym w mijającym roku.
Dużo czasu burmistrzowie poświęcili
prezentowaniu zamierzeń gospodarczych na
2012 rok. Na tych sesjach zogniskowała się
zbiorcza praca radnych i administracji.
Grudniowe sesje (19 i 30 grudnia 2011 r.) dały
radnym okazję na zaprezentowanie i pokazanie
swojej pracy na rzecz okręgu wyborczego.
Gminne środki masowego przekazu /TV
k a b l o w a M a c r o s a t i „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskie”/ szczegółowo, na bieżąco,
informowały społeczeństwo o tym, co działo się
w g m i n i e . M y, c z ł o n k o w i e z e s p o ł u
redakcyjnego, mamy satysfakcję z dobrze
wykonanej pracy. Zachowywaliśmy proporcje w
przekazie wiadomości o charakterze
informacyjnym i publicystycznym. Z wielu
przyczyn nie wszystko o czym mówi się na
salonach władzy, sesjach i zapleczu gabinetów,
możemy wydrukować. Po pierwsze gazeta
musiałaby być objętościowo 2 razy większa. Z

potężnego szumu informacyjnego, który
towarzyszy obradom sesji, wybieraliśmy do
opublikowania tematy świadczące o niełatwej
pracy ludzi na rzecz społeczeństwa. Jako
redakcja jesteśmy zadowoleni z dużego grona
osób piszących w naszej gazecie. Prócz
redaktorów dyżurnych, pisze do nas coraz więcej
osób z terenu.
Sesja, która odbyła się 19 grudnia 2011 r.
składała się z dwóch części. Pierwsza była
uroczysta, podniosła. Burmistrzowie, radni,
sołtysi i obecni na sali goście złożyli sobie
życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne,
natomiast zaproszony na sesję o. Leszek,
gwardian klasztoru oo. Franciszkanów, złożył
wszystkim obecnym życzenia i przełamał się z
nimi opłatkiem.
W drugiej części sesji sprawozdanie z
działalności rocznej składał Miejski Zespół
Oświaty i Zdrowia. Według oceny połączonych
komisji Rady Miejskiej zespół ten, kierowany
przez dyrektor Hannę Chyżyńską, dobrze
wykonywał swoją pracę. Podobnie bardzo
wysoko została oceniona roczna praca Centrum
Kultury i Promocji Gminy. Serdeczne

podziękowanie dla wszystkich pracowników
Centrum i placówek w terenie za trudną, często
niewidoczną pracę na rzecz kultury, złożył na
ręce dyrektora - Marioli Łukowskiej przewodniczący Rady Zbigniew Chlubicki. Po
wysłuchaniu i ocenie sprawozdań instytucji
podległych gminie, Rada Miejska sprawuje
społeczną kontrolę nad ich działalnością.
Ostatnia grudniowa sesja Rady Miejskiej
miała typowy, roboczy charakter. Rada podjęła
szereg uchwał, w tym najważniejszą przegłosowała budżet na 2012 rok. Został on
przyjęty przez radnych jednogłośnie. Projekt
budżetu opublikowaliśmy w całości w
świątecznym wydaniu gazety. Pomimo
mniejszego budżetu w stosunku do 2011 roku,
wszyscy jego autorzy byli pełni optymizmu.
Uważają, że jest to dobry budżet na trudny rok.
Szczegółowe sprawozdanie z sesji, poświęcone
rozpatrywanej przez Radę Miejską skardze,
wniesionej przez mieszkanki wsi Próle,
relacjonuję w osobnym artykule zamieszczonym
w tym wydaniu gazety.
Jan Krakowiak

Uchem obserwatora... Sprawa obywatelska.
Uważam, że każdy obywatel, grupa
mieszkańców mają prawo do wyrażania, swoich
opinii, poglądów i składania skarg. Mają prawo
domagać się od wszelkiej władzy tego, co
gwarantuje im konstytucja, ustawy oraz
uchwały. W naszej obywatelskiej świadomości
utrwaliło się przekonanie, że jedynie słuszne
poglądy zawsze ma władza, a raczej ludzie
władzy bez względu gdzie są, jakie funkcje i
stanowiska zajmują. Szary człowiek w starciu z
władzą nie ma racji, bo nie ma do dyspozycji
radców, adwokatów i całych biur, którzy sprawy
proste umieją tłumaczyć zawile. Często po
latach okazuje się, że te słuszne decyzje były
błędne, wręcz szkodliwe.
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej nasi
radni uznali słuszność i zasadność skargi
obywatelskiej mieszkańców wsi Próle.
Burmistrz Lech Nitkowski ma rację, że podjęta
u c h w a ł a , u z n a j ą c a z a s a d n o ś ć s k a rg i
mieszkańców Pról cyt. „ma daleko idące
konsekwencje, które uruchamiają lawinę
czegoś, co nie powinno mieć miejsca”.
Nawiązując do słów burmistrza, mówiących o
konsekwencjach, wynikających z tej uchwały,
należy powiedzieć, że na gminę spadnie
obowiązek zapewnienia dojazdu autobusu do
wsi Próle. Aby dojazd był możliwy, najpierw
musi być wyremontowana droga. Kłopot w tym,
że w budżecie gminy 2012 roku nie ma na te
zadania pieniędzy.
Uchylenie uchwały na planowanej na styczeń
2012 roku sesji, nie kończy sprawy, wręcz
otwiera barczewską puszkę Pandory. Z wielkim
hukiem wydostaną się problemy i zaniedbania,
skrywane i popełnione przez poprzednie
samorządy.
Skarga nie wzięła się z niczego. Takie wsie
jak Próle, Radosty, Stare Włóki i wiele innych,
traktowane były przez lata, ba całe
dziesięciolecia, po macoszemu. Wyedukowani
mieszkańcy wsi, członkowie budującego się

społeczeństwa obywatelskiego, zaczynają
upominać się o swoje prawa, chcą być partnerem
władzy, a nie jej petentem. Mieszkańcy Pról
literalnie czytają ustawę oświatową i domagają
się pełnej realizacji tego, co jest w niej zapisane,
a przy okazji mają nadzieję, że władza
wyremontuje im drogę.
Barczewskim samorządom w przeszłości
wydawało się, że najlepszym panaceum na
poprawę kondycji finansowej gminy była
likwidacja terenowych placówek oświatowych,
skoszarowanie uczniów w paru szkołach
publicznych i wyrażenie zgody na powołanie
niepublicznych placówek szkolnych. Uważali,
że dowóz uczniów będzie o wiele tańszy niż
dotychczasowe utrzymanie szkoły. Biegli ludzie
w prawie, czytając całą ustawę, twierdzą, że na
gminie ciąży obowiązek dowozu wszystkich
dzieci, które chcą uczyć się w szkole publicznej,
prowadzonej przez gminę. Co to oznacza w
praktyce? Tłumaczę: jeżeli w odległej od
Barczewa wsi istnieje np. szkoła niepubliczna,
w której uczą się dzieci mieszkające w tej wsi, a
rodzice chociaż jednego ucznia z tej
miejscowości zażądają, aby ich dziecko uczyło
się w szkole publicznej gminy, to obowiązkiem
gminy jest zawiezienie tego ucznia do tej szkoły
publicznej. Stąd wypływa jednoznaczny
wniosek, że dowozem dzieci nie polepszymy
kondycji finansowej gminy, a wręcz
pogorszymy. Teoretycznie, a nawet praktycznie
można sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy do
każdej wioski po jednego lub kilku uczniów
jedzie autokar. Byłaby to czarna wizja skutków
reformowanej oświaty w gminie. Wówczas
gmina jest finansowo załatwiona.
Nie przypuszczam, że dojdzie go reasumpcji
głosowania i zmiany uchwały. Jeżeli dojdzie, to
będzie oznaczać, że radni zmienili zdanie i
inaczej już interpretują prawo niż skarżący
mieszkańcy. Być może koniunkturalnie doszli
fot. archiwum
do wniosku, że wykonanie jej zburzy
budżet

gminy 2012 roku i lat następnych. Skarżącym
mieszkańcom wsi otwiera się droga sądowa.
Mam nadzieję, że Rada Miejska z burmistrzem
postawi na dialog i znajdzie polubowne
rozwiązanie sporu. Po oświadczeniu burmistrza
nabieram przekonania, że radcy prawni będą
przychodzić do pracy w czasie trwania sesji, ale i
znajdą argumenty by samorząd Barczewa mógł
pozwać do sądu rząd RP, który ustawą nałożył na
gminy obowiązki, a nie zabezpieczył na ich
realizację pieniędzy. To nie byłby casus prawny.
W Polsce demokratycznej są już przypadki, że
miasta skarżą ministerstwa, rząd o naprawienie
szkody. Mam też nadzieję, że zdyscyplinowani
radcy prawni nie będą szukać haków prawnych,
aby uchwałę uchylić.
Patrząc wstecz na długą, ponad 67-letnią
najnowszą historię Polski, widzę, że kolejne
rządy przedstawiały różne strategie, programy i
koncepcje by uzdrowić nasze szkolnictwo.
Jedyny program Władysława Gomółki,
zakładający budowę 1000 szkół na 1000-lecie
państwa polskiego, został zrealizowany z
nawiązką. Wszystkie inne programy, np.
Kuberskiego, czy Handkego, usiłowały
przerzucić koszty i odpowiedzialność za gminną
oświatę na samorządy. Jeśli zaś chodzi o drogi te
wiejskie, gminne, czy powiatowe, powiem tak są takie, jakie są. Usprawiedliwiając ich stan
techniczny przytoczę słowa naszego starosty
powiatu olsztyńskiego pana Mirosława
Pampucha, który udzielając wywiadu naszej
gazecie, w wydaniu świątecznym powiedział „Do tej pory nie było żadnego krajowego
programu zajmującego się naprawą dróg.
Musieliśmy sobie z problemem radzić sami”.
Na zakończenie można powiedzieć:
rządy RP zawiniły, a samorząd gminny został
wpuszczony w maliny.
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Spacerkiem po gminie
„Pisz na Berdyczów”. To stare porzekadło,
modne u Polaków w okresie międzywojennym,
przypomniał mi sąsiad pamiętający tamte czasy.
Berdyczów, miasto kresowe II Rzeczpospolitej,
obecnie należące do Ukrainy, w obwodzie
Żytomierskim było często obiektem żartów i
kpin naszych krajan. Jeżeli ktoś komuś mówił
„pisz na Berdyczów”, telefonuj lub wyślij list na
Berdyczów, było to jednoznaczne z - odczep się.
List i prośba nie dotrze do adresata.
Mój sąsiad, pan Jerzy Jopek, dwukrotnie w
grudniu telefonował do naszego ratusza w
sprawie świecących się lamp na ulicy Kajki i
drogi wiejskiej do Ruszajn. Pan Jerzy
poinformował pracowników ratusza i prosił, aby
ktoś zainteresował się tym marnotrawstwem
prądu. Telefonistka z uprzejmością przyjęła jego
telefon i skierowała do urzędnika decyzyjnego.
Po przełączeniu zgłosił się kompetentny
urzędnik, który sprawy wysłuchał i wyłączył się.
Interwencja pana Jerzego została załatwiona po
„berdyczowsku”, którą w 2012 roku można
interpretować w następujący sposób - odczep się
Panie, nie zawracaj mi głowy w urzędowaniu.
Lampy jak świeciły, tak świecą całą dobę.
Dzisiaj mija miesiąc od wykonania pierwszego
telefonu.
- A co na to powiesz Jasiu - zapytał mnie sąsiad
dodając - bo Ty od czasu do czasu pętasz się po
korytarzach władzy i wiesz więcej, jak takie
sprawy są załatwiane? Panu Jerzemu
powiedziałem, że jako obserwator redakcyjny
na sesjach Rady Miejskiej słyszałem jak radni
składali interpelacje w sprawie niesprawnego
oświetlenia miasta. Jednoznacznie stwierdzili,
że operator opiekujący się oświetleniem w
gminie jest niekompetentny. Postulowali
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wybrać nowego operatora, a dotychczasowemu
podziękować za marne usługi. Jak widać z
przeprowadzonej rozmowy Berdyczów może
być wszędzie, nawet w Barczewie.
Sonda - czyli spacerkiem po aptekach
i ośrodku zdrowia
W nawiązaniu do wielkiego szumu
medialnego, jaki jest w sprawie recept
lekarskich, zaopatrywanych dodatkową
pieczątką „refundacja do decyzji NFZ”,
zdecydowałem się przeprowadzić sondę i
przekonać się jakie trudności mają nasi
barczewscy pacjenci z realizacją recept w
aptekach.
Apteka pod „Moździerzem”, właściciel pani
Danuta Łuczun - Nie mam żadnych problemów
z realizacją recept pacjentów. Realizuję
wytyczne NFZ, które regulują zasady
wydawania i opłaty za leki, są dla mnie jasne i
zrozumiałe. Nasi barczewscy lekarze
wystawiają normalne recepty. Nielicznie, ale z
Olsztyna trafiły do mojej apteki recepty z
dodatkową pieczątką. To co się dzieje w
telewizji, ten szum medialny nie ma dla mnie
żadnego znaczenia.
Apteka w pomieszczeniach sklepu Stokrotka zamknięta, w likwidacji.
Apteka „Góra”, właściciele państwo
Małgorzata i Stanisław Góra - Nasi barczewscy
lekarze nie stemplują recept pieczątką
„refundacja do decyzji NFZ”. Wszystkie
recepty realizujemy zgodnie z zaleceniami
prezesa NFZ.
Czy macie Państwo jakieś trudności i obawy?
- Z naszymi lekarzami nie ma problemu. Jeżeli
są jakieś wątpliwości, to dzwonią do nas z

zapytaniem, prośbą o informację o odpłatność
leku i tzw. odpowiedników. Sporadycznie z
Olsztyna trafiają się recepty ostemplowane taką
pieczątką. W myśl zaleceń NFZ mamy
obowiązek sprawdzić, czy pacjent jest
ubezpieczony. Problem powstał w wyniku
podania do publicznej wiadomości pod koniec
grudnia komunikatu prezesa NFZ, w którym
mówiło się, że recepty mają być realizowane z
najwyższą opłatą dla pacjentów, tzn. w domyśle
100%. Drugiego stycznia podano nowy
komunikat. Prezes NFZ, który uściślił
informację, że pacjent płaci najwyższą cenę za
leki z uwzględnieniem refundacji, tzn. pacjent
ubezpieczony ma prawo do zniżki. Aptekarze
od wielu lat są ściśle kontrolowani przez NFZ w
zakresie prawidłowości realizacji recept. My,
aptekarze, tak jak dentyści i weterynarze nie
należymy do państwowej służby zdrowia, tylko
z nią współpracujemy. Pracujemy na własny
rachunek i ryzyko.
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie poniedziałek, 9 stycznia, godzina 11.00 dyrektor przychodni na urlopie. Informacji
zaciągnąłem u lekarza, pana Jacka
Pomorskiego. Przed jego gabinetem pełno
małych pacjentów, czekających na wizytę. Aby
nie zajmować cennego czasu panu Jackowi
Pomorskiemu, zadałem jedno pytanie: Czy
wystawiacie recepty z pieczątką „Refundacja
do decyzji NFZ”?. Odpowiedź brzmiała Nie.
Jak wynika z przeprowadzonej sondy u
źródeł, nasi barczewscy pacjenci są bardzo
dobrze obsługiwani przez naszych lekarzy i
magistrów farmacji.

GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (2020) styczeń 2012

Jan Krakowiak

Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
1. Obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Harcerskiej i Lipowej:
Działka Nr 79/7, pow. 1232 m2
Cena wywoławcza: 95 817,00 zł
Działka Nr 79/8, pow. 1148 m2
Cena wywoławcza: 89 298,00 zł
Działka Nr 79/9, pow. 1175 m2
Cena wywoławcza: 91 389,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą Nr OL1O/00012160/9.

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanych
budynkami użytkowymi, położonymi przy ulicy
Obrońców Warszawy w Barczewie.

2. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Warmińskiej i Zielonej w Barczewie:
Działka Nr 3/112, pow.1753 m2
Cena wywoławcza: 112 791,00 zł

W skład nieruchomości wchodzą budynki
dawnego młyna zbożowego i dawnej olejarni.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów
wynosi 1108,67 m2.
Cena wywoławcza wynosi 180 000,00 zł zwolniona od podatku VAT.

Działka Nr 3/113, pow. 1081 m2
Cena wywoławcza: 77 244,00 zł

W skład proponowanych do sprzedaży
nieruchomości wchodzą działki:
- Działka Nr 78/1 o powierzchni 122 m2, objęta
księgą wieczystą KW NR OL1O/00130943/5.
- Działka Nr 78/3 o powierzchni 218 m2 , objęta
księgą wieczystą KW NR OL1O/00128315/7.
Wybudowane na początku XX w.
przylegające do siebie czterokondygnacyjne
budynki wzniesione są w technologii
tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej. Do
budynków doprowadzona jest instalacja
elektryczna, wodociągowa oraz sanitarna.
Budynki wymagają gruntownego remontu.
Przetarg odbędzie się 21 lutego 2012 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19. Otwarcie
przetargu o godzinie 1000.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 16
lutego 2012 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę
sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w
gotówce, nie później niż na 3 dni przed
zawarciem umowy notarialnej. Nabywca
nieruchomości ponosi w całości koszty
przygotowania nieruchomości do zbycia oraz
notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub
unieważnić przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji dotyczących
nieruchomości oraz przetargów udzielają
p r a c o w n i c y Wy d z i a ł u G o s p o d a r k i
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Barczewie, pokój nr 19, tel. (89)
514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu:
www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Działka Nr 3/114, pow. 1074 m2
Cena wywoławcza: 76 752,00 zł
Działka Nr 3/115, pow. 1124 m2
Cena wywoławcza: 80 319,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą Nr OL1O/00036816/7.
3. Obręb ewidencyjny Ruszajny:
Działka Nr 165/44, pow. 1157 m2
Cena wywoławcza: 60 024,00 zł
Działka Nr 165/45, pow.1000 m2
Cena wywoławcza: 51 906,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą Nr OL1O/00143149/3.
4. Obręb ewidencyjny Skajboty:
Działka Nr 182/4, pow. 1588 m2
Cena wywoławcza: 44 000,00 zł
Działka Nr 182/5, pow. 1543 m2
Cena wywoławcza: 43 000,00 zł
Działka Nr 182/6, pow. 779 m2
Cena wywoławcza: 23 500,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą Nr OL1O/00046409/4.
5. Obręb ewidencyjny Kromerowo:
Działka Nr 176/5, powierzchnia 1204 m2
Cena wywoławcza: 47 847,00 zł
KW Nr OL1O/00075808/3.
Przetarg odbędzie się 21 lutego 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac
Ratuszowy 1, w pokoju nr 19. Otwarcie przetargu o godzinie 900.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 16 lutego 2012 r. Cena osiągnięta w przetargu stanowi
cenę sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w gotówce, nie później niż na 3 dni przed
wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi w całości
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu:
www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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SPRZĘT AGD
SPRZĘT TURYSTYCZNY
PIECE C.O.
SPRZEDAŻ I SERWIS

Olsztyn, ul. Jagiellońska 37
tel. 89 535 87 05, fax 89 535 87 00
www.algaz.pl e-mail: biuro@algaz.pl

Piękny obiekt w Ruszajnach,
niedaleko Barczewa.
Sala bankietowa przystosowana do
wszelkiego rodzaju imprez
okolicznościowych m.in. wesela, chrzciny,
komunie, spotkania biznesowe, kuligi,
jubileusze, stypy i inne.

ZAPRASZAMY

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

